
Mandátna zmluva č.   GN/2011/12/39  

Čl. I
Zmluvné strany

1.1.
Mandatár : GlobalNet  Slovakia,s.r.o.
Sídlo : Žižková 6, Košice 04001
Obchodný register : Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Oddiel:  Sa, Vložka číslo:  28770/V
Štatutárny zástupca : RNDr. Körnerová Tatiana
IČO : 46 421 076
IČ DPH : SK 2023385617
Bankové spojenie : Tatrabanka
Číslo účtu : 2927867389/1100
Tel:                                    +421 915 729 362
Fax : +421 55 622 5904
E – mail: kornerova@energocom.sk

1.2.
Mandant: Obec Nižný Klatov
Sídlo:        Hlavná 1/1 , 044 12 Nižný Klatov
Právna forma: právnická osoba
Register:
Číslo zápisu:
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Marcela Jokeľová
IČO/ČOP:                          00 324 507     
IČ DPH :                            nie sme platcami DPH
DIČ:   2021244896                    
Bank.spojenie: VUB, a.s.  
Číslo účtu: 4721542/0200
Tel:               055 -7296033, 34
Fax: 055 -7296035 

uzatvárajú podľa paragrafu 566 a nasledovného Obchodného zákonníka túto mandátnu zmluvu:

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1.
Mandatár  sa  zaväzuje  pre  mandanta  poskytovať  manažérske,  obchodné,  podnikateľské  poradenstvo  v oblasti 
 inžinierskej činnosti:

- v rozsahu predmetu zmluvy riadiť sa pokynmi mandanta
- zabezpečovať služby v zmysle bodu 2.1, podľa pokynov mandanta na základe písomných objednávok

2.2.
Mandatár sa zaväzuje vykonávať obchodné činnosti podľa čl. 2.1., počas trvania tejto zmluvy, výlučne pre mandanta 
v nadväznosti na čl. IV tejto zmluvy. Vynímajúc živnostenské aktivity mimo predmet tejto zmluvy.

Čl. III
Cena mandátnych služieb a spôsob úhrady

3.1.
Cena za vykonávané práce a služby bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/96 Zb. vo 
výške 2,66- €/HZS (hodinová zúčtovacia sadzba) slovom:  dva Eur a šesťdesiat šesť centov.
3.2.
Spôsob platby: paušálne dohodnutú čiastku podľa čl. 3.1., bude mandant uhrádzať na základe faktúr, ktoré mandatár 
doručí mandantovi, vždy do pätnásť dní od doručenia.
3.3.
V  dohodnutej HZS  sú zahrnuté aj náklady mandatára na telefón, e-mail, dopravné náklady. 



3.4.
Mandatárovi po dohode s mandantom môže byť vymeraná samostatná odmena na základe vykonaných služieb, resp. 
sprostredkovania  nad rámec  predmetu  zmluvy,  ktorú  je  možno  fakturovať  osobitne  vo  finančnej  čiastke,  ktorú  si 
vzájomne odsúhlasia.

Čl. IV
Povinnosti mandatára

4.1.
Mandatár je povinný pri zabezpečovaní a napĺňaní bodov uvedených v článku II tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou.
4.2.
Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal je povinný vykonávať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov. Je 
povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od pokynov sa 
môže odchýliť len v nevyhnutných prípadoch, keď nemá možnosť získať súhlas mandanta a jedná v jeho záujme.
4.3.
Mandatár  sa zaväzuje zachovávať  obchodné tajomstvo,  ktoré  sa pri  výkone činností  v prospech mandanta  dozvie, 
v súlade s ustanoveniami paragrafu 17 a 51 Obchodného zákonníka. Na vykonávanú činnosť sa vzťahujú primerané 
ustanovenia o zákaze konkurencie /paragraf 65 Obchodného zákonníka/.

Čl. V
Povinnosti mandanta

5 .1.
Mandant je povinný včas odovzdať mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné pri výkone činností uvedených 
v čl. I., pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.
5.2.
Mandant, pokiaľ zariadenie záležitostí vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov, je povinný včas  vystaviť mandatárovi 
potrebné plnomocenstvo.

Čl. VI
Osobité ustanovenia

6.1.
Mandant  i mandatár  sa  dohodli,  že  mandant  umožní  mandatárovi  čerpať  v priebehu  kalendárneho  roka  25  dní 
neplateného voľna počas pracovných dní a sviatkov.
6.2.
Prípady, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve sa budú posudzovať podľa ustanovení zák. č.513/ 91 Zb. /Obchodný 
zákonník/
6.3.
V prípade  poškodenia obchodného mena mandanta  bude spor riešený  v zmysle Obchodného zákonníka. 
6.4.
Mandant i mandatár sa dohodli, že mandatár poskytne nevyhnutné technické prostriedky pre mandanta. Poskytnutie 
týchto prostriedkov bude refaktúrované na základe Prílohy č.1.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

7.1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 
47a ods. 1 zákona číslo 546/2010Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v z.n. p, t.j. dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia  na webovom sídle povinnej osoby,  ktorá zmluvu uzatvára  (v súlade s  § 5a ods. 5
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v z. n.)
7.2.
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo 
zmluvných strán. Dohodnutá výpovedná lehota je tri mesiace, s tým, že táto doba začne plynúť prvým dňom v mesiaci 
nasledujúcom po mesiaci , v ktorom bola v písomnej forme doručená. 
7.3.
Prípadné sporné otázky sa budú riešiť rokovaním štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade nedohody sa budú 
riešiť súdnou cestou.



7.4.
Túto zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, ktoré sa po odsúhlasení zmluvných strán stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.
7.5.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.

Zverejnené na www.niznyklatov.sk  dňa 8.6.2012
     

......................................................................................                          ...............................................................................
Mandant:                                       Mandatár                                      
Obec Nižný Klátov, zastúpená
Ing. Mgr. Marcela Jokeľová RNDr. Körnerová Tatiana

           
                                           

.................................................................................                                  
pečiatka

...........................................................................
V Košiciach dňa 1.6.2012



                                                                                       Príloha č. 1 

Mandátna zmluva č.   2011/12/39  
Dohoda o poskytnutí technických prostriedkov

Čl.1
Poskytnutie technických prostriedkov

Mandant i mandatár sa dohodli že na zabezpečovanie činnosti uvedených v zmluve č. 2011/12/39, poskytne Mandatár 
Mandantovi technické prostriedky:

p.č. telef.číslo číslo SIM karty
typ 
mob.aparátu výr.číslo MT program

+421905579443     

- služby -  Hlasová Virtuálna Privátna Sieť“ (ďalej len „HVPS“) je v zmysle tejto Zmluvy osobitná elektronická 
komunikačná služba umožňujúca poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a 
zvýhodnenej cenovej úrovne volaní v rámci organizácie Účastníka

- služby –správa firemnej komunikácie / GS s.r.o./
  Čl.2

Užívanie  technických prostriedkov
Zmluvné  strany sa  dohodli  na  nasledovnom predmete  tejto  Zmluvy,  ktorým je  (i)  záväzok  Mandatára  zriadiť 
a poskytovať  Mandantovi  po  dobu  platnosti  a  účinnosti  Zmluvy  technické  prostriedky  dohodnuté   v prílohe 
č.1-  Čl.1  (ii)  záväzok  Mandanta  uhradiť   Mandatárovi   včas  a riadne  náklady  za  využívanie  technických 
prostriedkov  ako aj za doplnkové  služby, ktoré mu  Mandatár  poskytne po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

Čl.3
Refakturácia nákladov za užívanie technických prostriedkov

Mandant  je povinný uhradiť  refakturáciu  hovorného a služieb s poskytnutím MT v HVPS GlobalNet Slovakia, 
s.r.o. na základe  faktúry vystavenej spoločnosťou Orange a GlobalNet Slovakia, s.r.o. v lehote 14 dní odo dňa  ich 
vystavenia. Služby podľa tejto Zmluvy sa považujú za dodané dňom vystavenia faktúry.  Za oneskorenú úhradu 
HVPS, ktorú bol Mandatár povinný uhradiť na základe faktúry od spoločnosti Orange a GlobalNet Slovakia, s.r.o. 
za príslušné zúčtovacie obdobie  je Mandant povinný uhradiť  Mandantárovi  úroky z omeškania vo výške 0,5% za 
každý deň omeškania zo sumy refaktúrovaných služieb.

Čl.4
Cena nákladov za užívanie technických prostriedkov

- faktúra spoločnosti Orange za pridelený technický prostriedok MT
- faktúra spoločnosti Orange za služby  hovorného za príslušné fakturačné obdobie
- refakturácia nákladov za správu firemnej komunikácie účtu HVPS mandatára. Cena nákladov je stanovená na 

2,66 €  mesačne a 0,66 € poštovné k cene bude pripočítaná príslušná DPH
Čl.5

Osobité dojednania 
V prípade omeškania refakturácie hovorného a služieb s poskytnutím MT v HVPS GlobalNet Slovakia, s.r.o., viac 
ako 5 dní má právo Mandatár obmedziť služby podľa prílohy č.1- Čl.1, následne povolenie služieb účtovať 
v zmysle  nákladov  vynaložených  na  túto  činnosť  vo  výške  16,60  €  bez  DPH za  každé  jednotlivé 
obmedzenie služieb.
V prípade ukončenia tejto zmluvy bude technický prostriedok podľa prílohy č.1, čl.1 prevedený na mandanta  so 
záväzkami viazanými  k tomuto technickému prostriedku s programom Orange 120. Mandant sa stane priamym 
užívateľom siete ORANGE

Čl.6
Správa a údržba technických zariadení

         Počas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy za zaväzuje Mandatár  uskutočňovať správu a údržbu  
         jednotlivých technických zariadení nevyhnutných na poskytovanie HVPS na svoje vlastné náklady.

.....................................................................................                                .....................................................................
Odovzdávajúci preberajúci


